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Луцького національного технічного університету
для підготовки кваліфікованих робітників в 2018 році

І. Загальна частина

1.1. Ці Правила розроблені на основі Типових правил прийому до 
професійно-технічних навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і 
науки України від 14.05.2013 р. №499) і є обов'язковими для вступу у 
Технічний коледж Луцького національного технічного університету для 
робітничих професій.
1.2. До Технічного коледжу Луцького національного технічного університету 
приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в 
Україні на законних підставах.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної 
освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, 
раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних 
переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця 
проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а 
також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом 
Міністрів України.
1.4. Прийом громадян до Технічного коледжу Луцького національного 
технічного університету здійснюється для здобуття професій за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

- У -



1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється в 
рамках державного/регіонального замовлення за рахунок видатків з 
обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного 
бюджету.
1.6. Технічний коледж надає платні навчальні послуги у сфері освітньої 

діяльності за кошти фізичних і юридичних осіб у межах ліцензованого 
обсягу:

— підготовка кваліфікованих робітників понад державне/регіональне 
замовлення;

— підготовка і перепідготовка робітників за замовленням служб зайнятості 
населення.

II. Приймальна комісія
2.1. Прийом до Технічного коледжу Луцького НТУ здійснює Приймальна 
комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Технічного коледжу Луцького 
національного технічного університету, який своїм розпорядженням визначає 
та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи (Додаток 1).
2.3. Правила прийому до Технічного коледжу Луцького національного 
технічного університету на 2018 рік розроблені відповідно до законодавства 
України, у тому числі Типових правил (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 14 травня 2013 року №499 та зареєстрованих в Міністерстві 
Юстиції України 29 травня 2013 року за №823/23355), затверджені директором 
коледжу за погодженням управління освіти, науки та молоді Волинської 
обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня 2017 року.
2.4. Приймальна комісія (для робітничих професій):*

- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов 

навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального 
захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; 
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Технічного 
коледжу Луцького НТУ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки 
осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням 
здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності 
вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до Технічного коледжу Луцького НТУ доводяться до 
відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди та



обумовлені переліком професій згідно з отриманою ліцензією Міністерства 
освіти і науки України серія АЕ 527386 від 03.10.2014р. (Додаток 2,3). 
Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією:

Таблиця 1
№
з/п

К од за 
Держ авним  
класифіка  

тором  
України

Н азва проф есії Вимоги
до

освіти

Термін
навчання

/Ф орма
навчання

О бмежен  
ня за 

статтю / 
віком

ОКР,
розряди

Л іценз.
обсяг

прийому

1 . 7212 Електрозварювальник 
ручного зварювання

БЗСО 3 р. д/ф Чол/Жін. 3-4 розряд ЗО

2. 7233 Слюсар-ремонтник БЗСО 2,7 р. д/ф Чол/Жін. 3-4 розряд 60
3. 7231 Слюсар з ремонту 

автомобілів
БЗСО 2,7 р. д/ф Чол/Жін. 3-4 розряд 60

4. 7241 Майстер з діагностики 
та налагодження 
електронного 
устаткування 
автомобільних засобів

БЗСО 3 р. д/ф Чол/Жін. Майстер з
діагностики
та
налагодженн 
я ЕУ АЗ

45

5. 8263
7436

Вишивальник, швачка БЗСО 2,8 р. д/ф Чол/Жін. 2-3 розряд 60

6 . 7324 Живописець БЗСО 3 р. д/ф Чол/Жін. 3-розряд 45
7. 5133 Соціальний робітник БЗСО 10 м. д/ф Чол/Жін. Соціальний

робітник
зо

8. 7231 Слюсар з ремонту 
автомобілів

ПЗСО 10 м. д/ф Чол/Жін. 3-розряд 60

9. 7331
6113

Флорист, квітникар ПЗСО 10 м. д/ф Чол/Жін. 3 розряд зо

Планові обсяги прийому за державним/регіональним замовленням на 2018 рік
№
з/п

Н апрям и підготовки П рийом

На базі базової загальн ої середньої освіти із здобуттям  повної загальн ої середньої освіти
1 . Загальні професії електротехнічного виробництва 50
2. Автомобільний транспорт 50
3. Швейне виробництво 25
4. Виробництво художніх і ювелірних виробів 25
Разом 150

На базі п овн ої загальної середньої освіти із здобуттям  повної загальної середньої освіти
1 . Сфера обслуговування 25
Разом 25
Всього 175

Форма навчання денна

2.6. Графік роботи приймальної комісії:
- приймальна комісія працює щоденно з 9.00 год. до 18.00 год.;
- обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.;

- вихідні дні -  субота, неділя (у випадку необхідності проведення вступних 
випробувань, оприлюднення результатів вступних випробувань чи 
оприлюднення рейтингових списків -  робочий день).



допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, 
якщо кількість балів, отриманих при проведенні співбесіди, складає не менше 4 
балів.
4.2. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у 
зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у 
наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом за умови позитивних результатів 

співбесіди (4-12 балів):
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з 

їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, 
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним 
напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке 
право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання 
громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 
підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і 
професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року 
№524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими 
спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 
підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 
виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені 
державним/регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають 
відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під 
час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України 
від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи 
про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення 
військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:



- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, 
нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають 
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- особи, які вступають до Технічного коледжу Луцького НТУ за цільовим 
направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору 
приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список 
осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Технічного коледжу 
Луцького НТУ за обраною професією.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний 
строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної 
комісії.
5.5. Зарахування до Технічного коледжу Луцького НТУ здійснюється 
розпорядженням директора коледжу не пізніше 31.08.2018 року.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Технічного коледжу Луцького 
НТУ може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, 
замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і 
випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше 
працевлаштування.
5.7. Зарахування до Технічного коледжу Луцького НТУ на навчання за рахунок 
видатків з обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з 
державного бюджету здійснюється в межах затвердженого 
державного/регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.
5.8. Зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 
здійснюється в межах ліцензованого обсягу відповідної професії.

VI. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 
днів від дня їх початку, відраховуються з Технічного коледжу Луцького 
національного технічного університету. На звільнені місця може проводитися 
зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, 
але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення 
на прийом з окремих професій Технічний коледж Луцького національного 
технічного університету може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до Технічного коледжу Луцького 
національного технічного університету, а також тим, які без поважних причин 
не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом 
п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, 
зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається 
відповідний акт.
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6.4. Контроль за дотриманням правил прийому Технічного коледжу Луцького 
національного технічного університету здійснюється управлінням освіти, науки 
та молоді Волинської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти 
і науки України.

Правила прийому до Технічного коледжу Луцького 
НТУ розроблені на основі Типових правил прийому 
до професійно-технічних навчальних закладів 
України затверджених наказом Міністерства освіти 
і науки України № 499 від 14.05.2013 і
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України № 
823/23355 від 29.05.2013.; розглянуто та схвалено 
на засіданні педагогічної ради Технічного коледжу 
Луцького НТУ (протокол № 4 від 23.10. 2017 
року).

«
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Приймальна комісія 
(склад та порядок роботи)

ДОДАТОК 1

Склад приймальної комісії:
Герасимчука О.О. -  голова ПК, директор коледжу;
Радіщук Т.П. -  заст. голови ПК, заст. директора з НР;
Міськів О.В. -  заст. голови ПК, заст. директора з НВР;
Корольчука Ю.С. -  член ПК, генеральний директор ПАТ «ВОЛИНЬ-АВТО»;
Гоцалюк П.П. -  член ПК, голова правління Асоціації регіонального розвитку;
Куц Ю.В. -  відповідальний секретар ПК, майстер виробничого навчання; 
Андрощук І.І. -  заст. відповідального секретаря ПК, заступник директора з НВР; 
Луговська О.М. -  член ПК, юрисконсульт;
Стецюк Л.Г. -  член ПК, головний бухгалтер;
Міщук А.І. -  член ПК, адміністратор ЄДЕБО;
Філюк Л.П.- член ПК, викладач, голова профкому;
Дудич Н.Л. -  член ПК, викладач, голова ВЦК «Електропостачання» ;
Вовк П.Б. -  член ПК, викладач, голова ВЦК «Обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж»;
Придюк В.М. -  член П.К, викладач, голова ВЦК «Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів та обслуговування та ремонт електропобутової техніки»; 
Давидюк О.С. -  член П.К., викладач, голова ВЦК «Організація виробництва»; 
Богдан Д. -  член ПК, голова студентського самоврядування.
Технічний персонал:
Соколюк Н.П. -  технічний секретар, викладач;
Степасюк О.В. -  технічний секретар, бібліотекар;
Еалащук В.С. -  технічний секретар, майстер виробничого навчання.

Порядок роботи приймальної комісії:
- Прийом документів здійснюється з 01 червня по 15 серпня 2018р.
- Вступні випробування з 16 серпня 2018р.
Ерафік роботи приймальної комісії:
Понеділок -  п’ятниця з 9.00 до 18.00.
Перерва з 13.00 до 14.00.

Андрощук І.І.



ДОДАТОК 2

Перелік вступних випробувань, 
форми їх проведення

№
з/п

Професія,
спеціальність

На базі 
базової 

загальної 
середньої 

освіти

На базі 
повної 

загальної 
середньої 

освіти

Форма
проведення Оцінювання

1 Електрозварюваль
ник

+ - Співбесіда 12-ти бальна 
система

2 Слюсар-ремонтник + - Співбесіда 12-ти бальна 
система

3 Слюсар з ремонту 
автомобілів

+ + Співбесіда 12-ти бальна 
система

4 Майстер з 
діагностики 
автомобіль 
них засобів

+ Співбесіда 12-ти бальна 
система

5 Вишивальник,
швачка

+ - Співбесіда 12-ти бальна 
система

6 Живописець + - Співбесіда 12-ти бальна 
система

7 Соціальний
робітник

- + Співбесіда 12-ти бальна 
система

8 Флорист, квітникар - + Співбесіда 12-ти бальна 
система

Андрощук 1.1.



ДОДАТОК З

Графік вступних випробувань

№
з/п Назва професії Форма

проведення
Дата

проведення
Час

проведення
Місце

проведення

1 .
Електрозварювальник

(9кл.)
Співбесіда 16.08. 10:00 Каб. 35

2.
Слюсар-ремонтник

(9кл.)
Співбесіда 16.08. 15:00 Каб. 35

3 . Слюсар з ремонту 
автомобілів (9кл.)

Співбесіда о 00 10:00 Каб. 35

4. Майстер з діагностики 
автомобільних 
засобів (9кл.)

Співбесіда 17.08. 10:00 Каб. 17

5. Вишивальник,
швачка
(9кл.)

Співбесіда 20.08. 10:00 Каб. 15

6 . Живописець
(9кл.)

Співбесіда 20.08. 15:00 Каб. 15

7. Соціальний робітник 
(1 Ікл.)

Співбесіда 21.08. 10:00 Каб. 17

8. Слюсар з ремонту 
автомобілів (1 Ікл.)

Співбесіда 21.08. 15:00 Каб. 11

9. Флорист, квітникар 
(1 Ікл.)

Співбесідат іі і Д:;.* Т-Уд/'Цч
16.08. 12:00 Каб. 11

'V*/ * Г Р ^

І ТІ
Заступник директора з НВР Андрощук 1.1.



обумовлені переліком професій згідно з отриманою ліцензією Міністерства 
освіти і науки України серія АЕ 527386 від 03.10.2014р. (Додаток 2, 3) .
Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією:

Таблиця 1
№
з/п

Код за 
Державним 
класи фікато 
ром
України

Назва професії Вимоги
ДО
освіти

Термін
навчання
/Форма
навчання

Обмеж 
ення за 
статтю/ 
Віком

ОКР,
розряди

Ліцензов.
обсяг
прийому

1. 7212 Електрозварник
ручного
зварювання

Базова
загальна
середня

3 роки 
денна

Чол.
Жін.

3-4 розряд ЗО

2. 7233 Слюсар-
ремонтник

Базова
загальна
середня

2,7 роки 
денна

Чол.
Жін.

3-4 розряд 60

3. 7231 Слюсар з ремонту 
автомобілів

Базова 
загальна ' 
середня

2,7 роки 
денна

Чол.
Жін.

3-4 розряд 60

4. 7241 Майстер з
діагностики та
налагодження
електронного
устаткування
автомобільних
засобів

Базова
загальна
середня

3 роки 
денна

Чол.
Жін.

Майстер з
діагностики та
налагодження
електронного
устаткування
автомобільних
засобів

45

5. 8263
7436

Вишивальник,
швачка

Базова
загальна
середня

2,8 роки 
денна

Чол.
Жін.

2-3 розряд 60

6. 7324 Живописець Базова
загальна
середня

3 роки 
денна

Чол. * 
Жін.

3 розряд 45

7. 5133 Соціальний
робітник

Повна
загальна
середня

10 місяців 
денна

Чол.
Жін.

Соціальний
робітник

зо

8. 7231 Слюсар з ремонту 
автомобілів

Повна
загальна
середня

10 місяців 
денна

Чол.
Жін.

3 розряд 60

9. 7331
6113

Флорист,
квітникар

Повна
загальна
середня

10 місяців 
денна

Чол.
Жін.

3 розряд зо

2.6. Графік роботи приймальної комісії:
- приймальна комісія працює щоденно з 9.00 год. до 18.00 год.;
- обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.;
- вихідні дні -  субота, неділя ( у випадку необхідності проведення 
вступних випробувань, оприлюднення результатів вступних 
випробувань чи оприлюднення рейтингових списків -  робочий день) .




